נספח עדכון להסכם משווק  -תקופת הכרה שניה 2019
שנערך ונחתם ב______ ביום _______לחודש____ לשנת ________

בין:

מ.א.י תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל בע"מ
(ח.פ  )514860279גיבורי ישראל  ,24נתניה
(להלן" :גוף היישום המוכר")

מצד אחד;
לבין:

__________________________________
(להלן" :המשווק")

מצד שני;

הואיל

וגוף היישום המוכר הינו חברה אשר הוקמה בהתאם לחוק (כהגדרתו להלן);

והואיל והחברה הוכרה על-ידי המנהל כגוף יישום מוכר על פי החוק;
והואיל וגוף היישום המוכר והמשווק התקשרו בהסכם לשם קיום חובות המשווק בהתאם לחוק
(להלן":ההסכם ") ;
והואיל והמשרד להגנת הסביבה אישר את השינויים בהסכם כפי שבאים לידי ביטוי בנספח זה;

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 .1הוראות נספח זה באות להוסיף על הוראות ההסכם ולא לגרוע ממנו למעט במקום שנאמר במפורש אחרת.
 .2המונחים הנזכרים בנספח זה יפורשו בהתאם למשמעות הנתונה להם בהסכם וככל שלא מפורשים בהסכם
בהתאם למשמעות הנתונה להם בחוק.
 .3בכל מקרה של סתירה ו/או דו משמעות תגברנה הוראות נספח זה על הוראות ההסכם.
 .4בהסכם יחולו השינויים הבאים:
 .4.1בפתיח להסכם אחרי כתובת גוף היישום המוכר יתווסף  :ת.ד 8182 .מיקוד ."4250422
 .4.2בפתיח להסכם ב"והואיל" השני אחרי המילה "גוף" תתווסף המילה "יישום".
 .4.3בפתיח להסכם ב"והואיל" השלישי אחרי המילה "גוף" תתווסף המילה "יישום".
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 .4.4בסעיף  1תימחק הכותרת ובמקומה תתוסף הכותרת "מבוא והגדרות".
 .4.5בשורה הראשונה בסעיף  1אחרי המילה "זה" יתווספו המילים "על נספחיו" .המילים "הפירושים
שבצידם" ימחקו ובמקומן יתווספו המילים ":המשמעות המפורטת לצדם".
 .4.6ימחקו מסעיף  1מלוא ההגדרות כדלקמן" :הוועדה המייעצת"" ,הכנה לשימוש חוזר"" ,השבה",
"השבה מוכרת"" ,חברת רישום ודיווח מאושרת"" ,שימוש חוזר".
 .4.7יתווספו בסעיף  1המילים וההגדרות כדלקמן:
"פסולת ציוד וסוללות פסולת ציוד וסוללות שטיפול בה עלול ליצור סיכון בריאותי
או בטיחותי;
מזיקה"

"פסולת סוללות ומצברים"

סוללות או מצברים שהושלכו או שהמחזיק בהם מתכוון
להשליכם ,או שהוא נדרש להשליכם לפי דין.

"קבוצת סיווג"

כל אחת מקבוצות הציוד החשמלי והאלקטרוני המנויות
בתוספת הראשונה לחוק

 .4.8סעיף  2וכותרתו ימחקו.
 .4.9מספור סעיף  2.1ישונה ל .1.1 -
 .4.10מספור סעיף  2.2ישונה ל .1.2 -
 .4.11מספור סעיף  3ישונה ל  .2 -מספור שאר הסעיפים וסעיפי המשנה בהסכם ישתנה בהתאמה ,לרבות
סעיפים שלא מוזכרים באופן מפורש בהסכם זה.
 .4.12סעיפים  4.2ו  4.3 -ימחקו.
 .4.13מספור סעיף  5.1ישתנה ל  4.1 -המשפט בשורה השניה בין המילה "מן" עד למילה "זה" יימחק
ובמקומו יתווספו המילים "כהגדרתו בחוק".
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 .4.14סעיף  5.3יימחק.
 .4.15מספור סעיף  5.4ישתנה ל  .4.3 -אחרי המילה "דומה" בשורה השלישית תווסף המילה "למוצרים".
בסיפא של הסעיף יתווספו המילים ":הנחיות המשרד להגנת הסביבה והנחיות גוף היישום המוכר"
 .4.16מספור סעיף  5.7ישתנה ל  4.6 -המשפט בין המילים "שיספק" עד "למשווק" יימחק .המילים "אחת
לרבעון" בשורה הרביעית ימחקו ובמקומן יתווספו המילים "באחד לחודש בתחילת כל רבעון".
המילים "בנספח ב'" בשורה החמישית ימחקו ובמקומן יירשם  ":בנספח ד'  ". 2הפסקה השלישית
בסעיף המתחילה במילה "עותקי" ומסיימת במילה "כאמור" ,תימחק.
 .4.17סעיף  5.8יימחק.
 .4.18יתווסף סעיף  4.7בנוסח הבא ":משווק המוכר מוצרים באופן מקוון יפרסם קישור לאתר של מ.א.י
ובו יופיעו פריסת המוקדים להשלכת ציוד ופסולת אלקטרונית"
 .4.19מספור סעיף  5.9ישתנה לסעיף  4.8אחרי המילה "יפרט" בשורה הראשונה יתווספו המילים "בהסכם
זה" .אחרי המילה "ברשימה" יתווספו המילים ":כפי שתעודכן מעת לעת" .במקום המילים "כנספח
ד'" יתווסף  ":כנספח ד'  ."1בסיפא של הסעיף יתווספו המילים "מ.א.י רשאית לפרסם אשימה זו
לציבור".
 .4.20יתווסף סעיף  4.9בנוסח כדלקמן ":כלי האצירה יוצבו ע"י המשווק בהתאם לכל דין ובמקומות
נגישים ונראים לעין".
 .4.21מספור סעיף  6ישתנה ל 5 -מספור שאר הסעיפים וסעיפי המשנה ישתנה בהתאמה גם אם אינו מוזכר
בנספח זה.
 .4.22מספור סעיף  6.1ישתנה ל  .5.1 -המילים "לקבוע בנספח ג'" יימחקו ובמקומן יתווספו המילים":
להגשת בקשה לגוף היישום המוכר בהתאם לנספח ד' 1ו/או ד'  2להסכם זה .המילים "הנקובה בנספח
ג' " בשורה שלישית ימחקו ובמקומן יתווספו המילים "שתאושר ו/או מוצגת בנספח ד' 1ו/או ד' 2
להסכם זה" בסיפא של הסעיף יתווספו המילים "ומותנה בקבלה ובהתאמה לכל דיווח כאמור לעיל
ובעמידת המשווק בדרישות ההסכם וכל דין".
 .4.23סעיפים  6.3 ,6.2ו  6.4 -ימחקו.
 .4.24יתווסף סעיף  5.2בנוסח כלדקמן " :גוף היישום המוכר יהיה זכאי לדרוש החזר עלויות מהמשווק
לשם אספקת מיכלי אצירה לפסולת ציוד וסוללות ופינויים לפי קריאה"
 .4.25יתווסף סעיף  5.3בנוסח הבא" :גוף היישום המוכר יהיה זכאי לקזז ולנכות כל זכות העומדת לו
לקבלת תמורה או שיפוי כאמור מהמשווק העומד לפרעון ,ובלבד וניתנה למשווק התראה בת  30יום
טרם ביצוע הקיזוז כאמור .תשלום שניתן על ידי גוף היישום המוכר למי מטעמו של המשווק ,לרבות
חברת הובלות ,מוביל או גוף אחר ,יראה כתשלום אשר ניתן למשווק בהתאם להסכם זה" .
 .4.26מספור סעיף  7ישתנה לסעיף  .6מספור שאר הסעיפים וסעיפי המשנה ישתנה בהתאמה כי אם אינו
מוזכר בנספח זה .אחרי המילה הבאים "ובתוך  30יום מהוצאת דרישת התשלום הנדרשת ונסיבותיה"
 .4.27יתווסף סעיף  6.1בנוסח הבא " :בגין מימון עלויות פינוי של מוצר חשמלי מבית לקוח אשר נתברר
לגביו שלא פונה או שלא הגיע המוצר שנמסר על ידי הלקוח לגוף היישום המוכר  ,וזאת בין השאר גם
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על סמך בדיקה מדגמית אותה יערוך גוף היישום המוכר עם מוסרי פסולת הציוד החשמלי
והאלקטרוני והסוללות"
 .4.28מספור סעיף  7.1ישתנה ל 6.2 -
 .4.29מספור סעיף  7.2ישתנה ל  6.3 -המילה "מיכלי" תימחק ובמקומה תווסף המילה  ":מיכל" המשפט
בין המילים "בתשלום" בשורה הראשונה עד המילה "מסעדים" בשורה השנייה ימחק ובמקומו
יתווספו המילים ":בהתאם לאמור בנספח ד' " 1
 .4.30מספור סעיף  8ישונה ל  7מספור שאר הסעיפים וסעיפי המשנה ישתנה בהתאמה גם אם אינו מוזכר
בנספח זה.
 .4.31סעיף  9.3.1יימחק ובמקומו יתווסף סעיף  8.3.1בנוסח כדלקמן ":במקרה של הפרה יסודית של גוף
היישום המוכר את ההסכם"
 .4.32מספור סעיף  9.3.3ישונה ל  8.3.3 -אחרי המילה "היישום" תתווסף המילה "המוכר".
 .4.33מספור סעיף  10ישונה לסעיף  .9מספור שאר הסעיפים וסעיפי המשנה ישתנה בהתאמה גם אם אינו
מוזכר בנספח זה.
 .4.34מספור סעיף  10.1ישתנה ל 9.1-המילה "התחייבויות" תימחק ובמקומה תתווסף המילה
"התחייבות".
 .4.35מספור סעיף  10.2ישתנה ל  , 9.2 -המספר " "10.1ימחק .יתווסף המספר "."8.1
 .4.36יתווסף סעיף  9.4שנוסחו כדלקמן" :מובהר כי הפרה של סעיפים  3,4,5,6תחשב כ"הפרה יסודית" של
הסכם זה.
 .4.37סעיף  11ימחק.
 .4.38מספור סעיף  12ישתנה ל  .10מספור שאר הסעיפים וסעיפי המשנה ישתנה בהתאמה גם אם אינו
מוזכר בנספח זה.
 .4.39בנספח המקדמי בסעיף ( 33א) אחרי המילה ו"סוגים" יתווספו המילים " (בהתאם למפורט בסעיף 9
לנספח ד' ." )2
 .4.40בנספח המקדמי בסעיף ( 46א) המספר " "20,000יימחק ובמקומו יתווסף המספר " ,"19,800המספר
" "40,000יימחק ובמקומו יתווסף המספר "."39,600
 .4.41בנספח המקדמי בסעיף ( 46ג) המספר " "300,000יימחק ובמקומו יתווסף המספר " " 298,470המספר
" "600,000יימחק ובמקומו יתווסף המספר "."596,940
בנספח המקדמי אחרי סעיף (46ג) יתווסף הנוסח הבא" :המשווק מצהיר כי הינו מכיר ויפעל בהתאם
להנחיות נוהל פינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני מבית לקוח ,כפי שפורסם על ידי המשרד להגנת
הסביבה.
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/Electronic"Waste/Documents/removal-electronic-waste-Procedure.pdf
 .4.42נספחים א'  -ג' יימחקו.
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 .4.43יתווספו נספחי ד' בנוסח כדלקמן:
נספחי ד' – נספח דיווח ,תפעול ומימון עלויות הפינוי למשווק
 .נוהל מימון עלויות-PDF
נספח ד  – 1איסוף מכלים לאחסון פסולת ציוד וסוללות למשווק

.1

המשווק יפעל בהתאם להוראות החוק בהסברה ,איסוף ואצירה של פסולת ציוד וסוללות מנקודות
המכירה לציבור.

.2

המשווק יעביר לידי גוף היישום המוכר כל פסולת ציוד וסוללות שנתקבלה אצלו מלקוחותיו בהתאם
לחובותיו בחוק כמשווק .העברת הפסולת תעשה על ידי המשווק ללא תשלום או דרישת תמורה לאחד
ממרכזי המיון ו/או מרכזי האיסוף הפועלים מטעם גוף היישום המוכר .רשימת המרכזים מפורטת
באתר גוף היישום המוכר.

.3

על המשווק חל איסור למיין ,להעביר לאחר ,לפרק או לברור בין פסולת ציוד וסוללות שתועבר על ידו
לגוף היישום המוכר .או לכל גורם אחר מטעמה.

.4

המשווק ימנע מכל אדם לחטט ,לנבור ,להפריד ,ללכלכך או לעשות שימוש בפסולת הציוד והסוללות
שהצטברה במיכלי האצירה או בסביבתם.
המשווק מתיר בזאת לגוף היישום המוכר לפרסם באתר האינטרנט ,בעיתונות ובכל מדיה ציבורית
את קיומם של מכלי אצירה בשטחו של המשווק ואת זכות השלכת פסולת ציוד וסוללות למיכלי
דין.
כל
פי
ועל
זה
להסכם
בהתאם
האצירה

.6

המשווק מתחייב להשיב לכל תלונה מצד גוף היישום המוכר הנוגעת למכלי האצירה ופינוי פסולת
אלקטרונית בעניין המשווק בתוך  2ימי עסקים ,ובמקרה בו התלונה נמצאה מוצדקת לפעול באופן
מידי לתיקון הנדרש .לרבות תלונות שמקורן בלקוח ,אזרח או גורם מוסמך אחר לרבות המשרד
הסביבה.
להגנת

.7

המשווק מכיר בעובדה כי לא יקבל מכלי אחסון פסולת ציוד וסוללות ,אלא לאחר דרישה ואישור גוף
היישום המוכר וזאת מבלי לגרוע מחובת המשווק לעמוד בהוראות סעיף  31לחוק לעניין אחסון
וקבלת פסולת ציוד וסוללות מלקוחותיו.

.8

כל האמור לעיל אינו גורע מ חובותיו של המשווק בכל עת ובכל מקום לאיסוף פסולת ציוד וסוללות
על פי כל דין.

.5
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.9

המשווק יפרט ברשימה את מספר כלי האצירה אשר הציב בתחומו ואת מיקומם ,בהתאם לטבלה
להלן:

פירוט מיקום מיכלי האצירה .שם וכתובת

סוג ונפח מיכלי האצירה

שם מלא _______________ :חתימה ________________ :חותמת____________________ :
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נספח ד' –2
העברת מוצרי חשמל לגוף היישום המוכר אשר מקורו בהחזרת מוצר ישן בעת אספקת מוצר חדש לבית
הלקוח על -ידי המשווק ודיווח
 .1המשווק יפעל בהתאם להוראות החוק בהסברה ,איסוף ואצירה של פסולת ציוד וסוללות אשר הוחזרה
על ידי לקוחותיו בעת מסירת ציוד וסוללות להלן" :מוצר חדש").
 .2המשווק יעביר לידי גוף היישום המוכר כל פסולת ציוד וסוללות שנתקבלה אצלו מלקוחותיו בהתאם
לחובותיו בחוק כמשווק .העברת הפסולת תעשה על ידי המשווק ללא תשלום או דרישת תמורה לאחד
ממרכזי המיון ו/או מרכזי האיסוף הפועלים מטעם גוף היישום המוכר .רשימת המרכזים מפורטת באתר
גוף היישום המוכר ומתעדכנת מעת לעת.
 .3על המשווק או מי מטעמו חל איסור למיין ,להעביר לאחר ,לפרק או לברור בין פסולת ציוד וסוללות
שתועבר על ידו לגוף היישום המוכר או לכל גורם אחר.
 .4המשווק מצהיר כי הוא וכל גורם הפועל מטעמו מכיר ומתחייב לפעול בהתאם ל"הנחיות לאיסור מכירת
פסולת ציוד חשמלי ,אלקטרוני סוללות ומצברים" כפי שפורסם על ידי המשרד להגנת הסביבה ,וכפי
שיעודכן מעת לעת ,וכל חריגה מנוהל זה הינה באחריותו המוחלטת.
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/Electronic-Waste/Documents/GuidelinesProhibition-Sale-of-Electronic-waste.pdf
 .5המשווק מצהיר כי הוא וכל גורם מטעמו מכיר ומתחייב לפעול בהתאם להנחיות "נוהל פינוי פסולת ציוד
חשמלי ואלקטרוני מבית לקוח" אותם פרסם המשרד להגנת הסביבה ,וכפי שיעודכן מעת לעת ,וכל חריגה
מנוהל זה הינה באחריותו המוחלטת .
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/Electronic-Waste/Documents/removal-electronicwaste-Procedure.pdf
 .6המשווק מתחייב כי בכל מכירה או אספקה של מוצר חשמלי או סוללה חדשים ,יעדכן את הלקוח
באפשרויות המסירה או הפינוי של פסולת ציוד וסוללות (להלן" :המוצר הישן").
 .7המשווק יפרסם נוהל הנוגע לשירות ללקוח וטיפול בתלונות לקוח ,ובכלל זה יפרט כדלקמן:
 .7.1אופן קבלת התלונות מלקוחות או מגורם מוסמך אחר לרבות גוף היישום המוכר.
 .7.2תהליך התחקור וניתוח המקרה.
 .7.3אופן קבלת ההחלטות בנוגע לטיפול בכשלים בביצוע הפינוי.
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 .7.4אופן הטיפול בהחלטות הנוגעות לפינוי המוצר הישן בעת או לאחר אספקת המוצר החדש.
 .7.5דרך המענה ואופן המשוב ללקוח או לגורם הפונה.
 .8גוף היישום המוכר יאפשר לכל אזרח או לגורם ממשלתי אחר להעביר לידיו פניות הנוגעות לאי פינוי מוצר
ישן ,פניות כאמור יועברו לטיפול המשווק ומענה יינתן לגוף היישום המוכר בהתאם לנהלי המשווק והגוף
היישום המוכר בתוך  2ימי עסקים ,לכל היותר .גוף היישום המוכר רשאי להעביר מידע ואת תשובת
המשווק לגורם המתלונן .גוף היישום המוכר אינו נושא בכל אחריות הנוגעת לתלונות אלו ,למעט סיוע
בהעברתן אל ומאת המשווק לגורם המתלונן.
 .9על המשווק חלה החובה לנהל רישום מפורט לגבי כל מוצר שפונה על ידו ,הכולל לכל הפחות את השדות
להלן:
שם משווק *
.9.1
ח.פ .משווק*
.9.2
מועד מסירה (*)dd/mm/yyyy
.9.3
שם מוביל המוצר החדש*
.9.4
מ.ר מוביל*
.9.5
שם לקוח מוסר הציוד – שם פרטי
.9.6
שם לקוח מוסר הציוד – שם משפחה*
.9.7
שם לקוח מוסר הציוד –ת"ז
.9.8
כתובת :רחוב ,עיר ,טלפון*
.9.9
מוצר מפונה (מקרר/מוצר לבן/אחר)*
.9.10
קבוצת סיווג
.9.11
סוג
.9.12
משקל
.9.13
מספר חשבונית  /ת.משלוח*
.9.14
 .10המשווק יעביר לידי גוף היישום המוכר אחת לחודש ,עד לעשירי לחודש ,דוח ,הכולל את נתוני הרישום
כאמור בסעיף  9לעיל (להלן" :דו"ח פינויים") לגבי החודש הקודם ,הכולל לכל הפחות את הנתונים
המסומנים ב  ,*-בהתאם לפורמט המופיע בסעיף  17לנספח זה
 .11גוף היישום המוכר יהיה רשאי לערוך סקר טלפוני או מדוור לתושבים מהם פונתה פסולת ציוד חשמלי
ואלקטרוני ולוודא כי נעשה פינוי על פי כל דין.
 .12גוף היישום המוכר לא יעביר מידע זה לאף גורם שאינו מוסמך ,למעט לגורם הממונה מטעם המשרד
להגנת הסביבה.
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 .13גוף היישום המוכר יהיה רשאי לפרסם את תוצאות סקרי הבדיקה מבלי לפרט את פרטי הגורמים מהם
פונתה פסולת ציוד וסוללות.
 .14למען הסר ספק ,כל פעולה שבוצעה בהתאם לאמור בנספח זה על ידי מוביל או חברת הובלות מטעם
המשווק ,יראו בה ,לצורך הסכם זה ,כאילו בוצעה על ידי המשווק בלבד.
 .15פינוי המוצרים על ידי המשווק:
 .15.1המשווק או מי מטעמו יהיה מחויב במסירת פסולת ציוד וסוללות שנמסרה לו בשלמותה וללא
מיונה או הפרדתה ,באופן בו נמסרה לו על ידי הלקוח ,אל נקודות הקליטה של גוף היישום המוכר
לעת.
מעת
המוכר
הגוף
לפרסומי
בהתאם
שיונחה
הפעילות
ובשעות

 .15.2על המשווק או מי מטעמו לבצע הליך "פתיחת ספק" בגוף היישום המוכר בו יוגדר גורם למסירת
פסולת הציוד החשמלי והאלקטרוני למיחזור ,ותינתן הרשאה לפי מספר רישוי לרכב מאושר בלבד,
למסירת פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני למיחזור .המשווק יעדכן ,טרם הגעת רכב הפינוי
לראשונה ,את גוף היישום המוכר במספרי כלי הרכב אותם הוא מפעיל לשינוע הציוד העברתו
למרכזי המיון המורשים של גוף היישום המוכר .עדכון הרכב יעשה בהתחייבות המשווק על גבי
טופס פתיחת הספק בצירוף רישיון רכב וצילום ת.ז ..רכב אשר לא יופיע במערכת גוף היישום
המוכר במועד הקליטה לא יוכנס אל מרכז המיון עד לעדכון פרטיו באופן מלא במערכת .באחריות
המשווק לעדכן את גוף היישום המוכר טרם שימוש ברכב חדש וכן בעת סיום פעילות הרכב עבור
המשווק.
 .15.3כל רכב ישוייך על ידי גוף היישום המוכר מרכז למיון קבוע למסירת הציוד בהתאם לשיקולי גוף
היישום המוכר בלבד.
 .15.4על המוביל המביא את פסולת הציוד והסוללות יהיה לפרוק את הציוד בעצמו בנקודת הקליטה
במרכז המיון בהתאם להנחיות מרכז המיון ולאחר ביצוע שקילה מפורטת או יחידנית בהתאם
להנחיות מרכז המיון במקום .המוביל לא ישהה במרכז המיון פרק זמן העולה על  30דקות ממועד
כניסתו.
 .15.5על המשווק להעביר לגוף היישום המוכר טרם קבלת המימון ,באופן מרוכז את דוח הפינויים
כאמור לעיל .מסירת דוח הפינויים ,היא תנאי הכרחי לשם קבלת המימון ,ויש לעשותה עד  30יום
המאוחר.
לכל
ואלקטרוני
החשמלי
הציוד
פסולת
מסירת
ממועד
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לשם קבלת התשלום בעבור מימון עלויות הפינוי למשווק ,יש לוודא כי העברת הדיווח נעשית
באמצעות דיווח מערכתי ישיר של המשווק או מי מטעמו למערכות גוף היישום המוכר (בקבצים)
אחת לחודש.
 .16תמורה
 .16.1מקום בו אישר גוף היישום המוכר באופן פרטני למשווק ולמרכז המיון לבצע תשלום ישיר לחברת
ההובלות ו/או למוביל ,ייעשה הדבר בתעריף התשלום הקבוע לספק ,המפורסם על ידי גוף היישום
המוכר בלבד בנקודות הקליטה ,בהתאם למחירון גוף היישום המוכר המתעדכן מעת לעת.
 .16.2תשלומים ישירים למשווקים או למי מטעמם יעשו בהתאם לאישור גוף היישום המוכר בלבד לכל
פינוי בנפרד ,בהתאם לנהלי מרכז המיון  ,על פי כל דין ובכפוף לניפוק חשבונית מס קבלה או
חשבוניות עצמיות בלבד.
 .16.3התשלום למשווק ,או מי מטעמו ,יועבר למשווק כנגד דרישת תשלום מפורטת ,דוח פינויים
וחשבונית מס קבלה .לא ינתן תשלום כפול בעבור פינוי פריט ציוד יחיד ומקום בו יעשה תשלום
ישיר למשווק לא ישולם בשנית .התשלום יעשה בשוטף  60+לכל המאוחר ובלבד שגוף היישום
המוכר סיים לערוך בקרות וסקר לקוחות לפינויים שבוצעו ככל שיבחר לעשות כן.
 .16.4בקשת מימון עלויות השונה ממחירון גוף היישום המוכר ,תהיה אך ורק בכפוף לנוהל בקשת מימון
של גוף היישום המוכר ובהצגת תחשיב ואסמכתאות לגובה המימון הנדרש על ידי המשווק
 .16.5גוף היישום המוכר רשאי בכל עת לחסום או למנוע קליטת פסולת ציוד וסוללות ממשווקים או
מי מטעמם אשר נמצא פגם בהתנהלותם מכל סיבה וענין עד לבירור העניין עם המשווק ומי מטעמו
לעניין זה .חובת המימון על ידי גוף היישום המוכר לעלויות הפינוי למשווק הינה למשווקים
שהתקשרו עם גוף היישום המוכר בהסכם זה לקליטת מוצרים למיחזור וקיימת וודאות מלאה
לגוף היישום המוכר כי נאספו מבתי לקוחות של המשווק במועד מסירת מוצר חדש בלבד.
 .16.6מוצר שיתקבל בגינו מימון עלויות פינוי ויתברר כי אין מקורו אצל לקוח של המשווק אשר נידרש
לפינוי מוצר ישן ,או שהמוצר הוחלף ,הופרד או פורק ,יהיה מחויב המשווק במלוא החזר מימון
העלויות ששולמו לו או למי מטעמו ,אלא אם הוכיח אחרת לגוף היישום המוכר בליווי
אסמכתאות.
למען הסר ספק ,מקום בו בוצע תשלום על ידי גוף היישום המוכר ,ונתברר כי מקורו של הציוד
כאמור אינו בהתאם להוראות החוק ו/או מבית לקוח אליו מסר המשווק ציוד דומה ,יחוייב
המשווק בשיפוי הגוף המוכר במלוא עלות המימון כפי שניתנה למשווק או למי מטעמו ,לרבות
הובלות.
חברת
ו/או
מוביל
 .16.7המשווק רשאי להנחות את גוף היישום המוכר ,בכתב בלבד ,כי העברת המימון תיעשה ישירות
לחברות ההובלות או למי מטעם המשווק .יובהר כי אין באמור בסעיף זה לגרוע מחובותיו של
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המשווק ,העומדות בעינן בכל הנוגע לחובת הפינוי ,הדיווח והטיפול ,והכל בהתאם להוראות החוק
ולהסכם זה.

 .17פורמט הדיווח:
פורמט דיווח על ידי משווק לציוד פסולת וסוללות לרבעון _____  /שנה ________:
פרטי המשווק
שם חברה – משווק
ח.פ.
כתובת

הגורם אליו נמסרה הפסולת
שם איש קשר
שם מורשה חתימה
להלן פירוט הציוד שהועבר בתקופה זו:
פריטי הציוד החשמלי והאלקטרוני

משקל כולל בק"ג

מכשירי חימום או קירור – סעיף  1לתוספת לחוק
מסכים/צגים – סעיף  2לתוספת לחוק
מנורות – סעיף  3לתוספת לחוק
מכשירים חשמליים גדולים – סעיף  4לתוספת לחוק
מכשירי חשמל קטנים – סעיף  5לתוספת לחוק
ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע קטן – סעיף  6לתוספת לחוק
סיכום סופי
סוללות או המצברים שהיו מורכבים בציוד החשמלי והאלקטרוני

משקל כולל בק"ג

סוללות או מצברים המכילים עופרת
סוללות או מצברים המכילים ניקל-קדמיום
סוללות או מצברים המכילים ליתיום
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סוללות או מצברים אחרים
סיכום סופי
הבאים
לגורמים
הועבר
 .1הציוד
____________________________________________________________.
 .2פסולת ציוד וסוללות אשר הועברה לגורמים אשר אינם גוף היישום מהמוכר או מי מטעמו בהיקף של
בתאריך
____________________________
לידי
הועברה
ק"ג
__________
___________________________ (חובה לצרף אסמכתא).
 .3מצורפים לדוח זה כ ____ (מספר) תעודות משלוח או אישורים אחרים כפי שהתקבלו אצלנו במועד מסירת
פסולת הציוד והסוללות.
בלבד:

שם מלא_______________ :
____________________

תפקיד ________ :חתימה ________________ :חותמת:

 .4.44יתווסף נספח הסכמה לקבל פסולת ציוד וסוללות מכל אדם בנוסח הבא:
נספח הסכמה לקבל פסולת ציוד וסוללות מכל אדם
על אף האמור בחוק ו/או בכל מקום אחר בהסכם זה ככל שגוף היישום המוכר יציב מיכלי אצירה לאיסוף
פסול ת ציוד וסוללות בחצרי המשווק ויממן את כלל עלויות המיכלים ופינויים בהתאם למוסכם בין הצדדים
ובהתאם לנוהל מימון עלויות פינוי על ידי גוף היישום המוכר ,אזי מתחייב בזה המשווק לאפשר לכל אדם ,אף
אם אינו נמנה על לקוחות המשווק להניח במיכל האצירה כאמור פסולת ציוד וסוללות ללא הגבלה מסיווג
 2,3,5,6אשר אחת מפאותיהם קטנה מ  50 -סנטימטר לפריט ובלבד שמקורה בפסולת מהמגזר הבייתי
באופיה ,סוגה וכמותה.
גוף היישום המוכר יהיה רשאי להפסיק את הפעלתו של מוקד איסוף ,ככל ולא פעל המשווק בהתאם להנחיות
גוף היישום המוכר או סרב לקבלת פסולת ציוד וסוללות כאמור.
המשווק מתיר בזאת לגוף היישום המוכר לפרסם את מיקומם של מוקדים אלו בכל מדיה ופרסום אותם
יבצע.
המשווק מתיר לגוף היישום המוכר לעשות שימוש בסמליו וסימני המסחר שלו לשם פרסום מוקדי
האיסוף בכל מדיה אפשרית ובהודעה מראש למשווק.
לאחר בחינת עלויות המשווק בהתאם לנוהל מימון עלויות ,המשווק יהיה זכאי למימון עלויות בגובה :
___________________

להלן רשימת המוקדים שיוקמו לשימוש הציבור אצל המשווק:
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שם המוקד

מספר

עיר

כתובת

איש קשר

טלפון

מועד התחלה

ולראייה באו הצדדים על החתום:
____________
המשווק

_________________
גוף היישום המוכר
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